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Laagri Kooli arvutiklassi kasutamise kord
Üldsätted
1. Laagri Kooli arvutiklass on mõeldud õppetööks.
2. Arvutiklassi haldajateks on IT-juht.
3. Arvutiklass on mõeldud kasutamiseks Laagri Kooli õpetajatele ja õpilastele. Muudel isikutel on
lubatud arvutiklassis viibida arvutiklassi haldaja või Laagri Kooli direktori loal.
4. Korra eest klassis vastutab õppetunni ajal tunniõpetaja, tunnivälisel ajal õpilased arvutiklassi
lubanud õpetaja.
5. Arvutiklassi kasutamine õppetunni läbiviimiseks tuleb eelnevalt registreerida arvutiklassi
kasutamise kalendris.
6. Arvutiklassi haldajal ning tundi andval õpetajal on õigus jälgida, mida õpilane arvutiga teeb.
Klassi haldajate õigused ja kohustused
7. Arvutiklassi haldaja kohustuseks on tagada arvutiklassi arvutite funktsioneerimine.
8. Ainult klassi haldajal on õigus arvutiklassi arvutitesse tarkvara installeerida ja seda sealt kustutada.
9. Ainult klassi haldajal on õigus arvutiklassis olevate seadmete ühenduskaableid ümber ühendada ja
avada arvutite korpuseid.
10. Klassi haldaja ei vastuta õpilaste salvestatud info säilimise eest.
11. Klassi haldajal on õigus õpilaste salvestatud info kustutada ette teatamata.
12. Igal koolivaheajal toimub arvutite ümberinstalleerimine! Kasutaja õigused ja kohustused
13. Klassikasutajad on kohustatud järgima käesolevat kord ja alluma ruumis oleva õpetaja
korraldustele.
14. Eriseadmete kasutamine (skanner, kaamera vms) toimub õpetaja loal ja juuresolekul.
Arvutiklassis kasutatakse ainult neid andmekandjaid, mis on haldaja poolt lubatud.
15. Andmekandja (mälupulk, väline kõvaketas) kasutamisel küsitakse eelnevalt luba õpetajalt või
klassihaldajalt.
16. Vabal ajal (peale õppetööd) võib arvutiklassi kasutada klassihaldaja või õpetaja loal.
17. Vahetunnis võib arvutiklassi kasutada juhul, kui selleks on saadud luba arvutiklassi haldajalt või
õpetajalt.
18. Arvutiklassis ei viibita söögi ja joogiga.
19. Arvutiklassis kasutab üht arvutit üldjuhul üks õpilane, kui õpetaja ei ole määranud teisiti.
20. Tehtud tööd tuleb tunni lõpuks laadida internetipõhistesse failihoidmiskeskkonda (Google Drive,
Dropbox, Onedrive vm) või e-päevikusse vastava aine Tera kausta.
21. Klassi kasutajad võivad teha arvutiklassi haldajatele ettepanekuid arvutitesse uute
programmide installeerimiseks.
22. Kasutajate poolt arvutites kasutatav-hoitav informatsioon peab vastama üldtunnustatud
eetilis-esteetilistele normidele.
23. Interneti kasutamisel tuleb jälgida netiketi reegleid.
24. Tõrgete ilmnemisel arvuti töös tuleb sellest viivitamatult teatada tundi andvale õpetajale
või klassi haldajale.
25. Arvuti tagant lahkudes peab kasutaja kasutatud keskkonnast (e-postkast, Facebook jms) arvutist
välja logima (logoff või logi välja) ning töökoha korrastama.
26. Kui õpilane lõhub sisustust või arvuteid või tekitab muul moel materiaalset kahju käesolevat
korda rikkudes, kompenseerib tekitatud materiaalse kahju lapsevanem.

Arvutiklassis ei ole lubatud:
27. Arvutite ja lisaseadmete, juhtmete jm ühenduste ümberpaigutamine.
28. Omavoliline programmide installeerimine arvutitesse.
29. Teiste kasutajate segamine nii otseselt kui ka kaudselt - arvutiklassis lärmamine, teiste kasutajate
tegevuse põhjendamatu takistamine, ressursside tahtlik raiskamine jms.
30. Arvutivõrkude ja operatsioonisüsteemide turvaaukude
kasutamine täiendavate
juurdepääsuõiguste ja privileegide saamiseks.
31. Kasutajatele mittekuuluvate failide sisu muutmine (kaasaarvatud töökeskkondade seadete
muutmine) ja viirusega nakatatud andmekandjate (mälupulgad, CD-d, jms) teadlik kasutamine.
32. Inventari määrimine, lõhkumine ja varastamine, arvutite ja lisaseadmete ümberpaigutamine
arvutiklassis.
33. Arvutitel mängimine! (v.a õppeotstarbelised mängud õpetaja loal).
34. Külastada pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivaid veebilehti.
35. Vaadata ning levitada vägivalda, terrorismi ja rassismi õhutavaid, ning pornograafilisi teoseid.
36. Kutsuda üles vägivallale, terrorismile, riigipööramisele, arvutitesse sissemurdmisele.
37. Levitada piraattarkvara.
38. Kasutada teiste suhtes halvustavaid väljendeid või kutsuda üles diskrimineerimisele.
39. Levitada andmeid, mille kasutamine võimaldab lubamatut ligipääsu arvutisüsteemidele või neis
sisalduvatele andmetele.
40. Teha võrgust kättesaadavaks informatsiooni, mille levitamine on piiratud autoriõigust või
andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.
41. Vaadata ja levitada alkohoolseid jooke, tubakatooteid ja narkootilisi aineid propageerivaid
teoseid.
42. Õppetöö ajal kasutada selleks mitte vajalikke internetikeskkondi.

